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ЗА КАКВО Е ПРОЕКТА?
Радваме се да ви представим първия бюлетин на Erasmus+ KA2 eu4shepherds и се надяваме да се
насладите на предоставената информация и да „огладнеете“, за да научите повече за нас !!

EU4Shepherds, Иновативно обучение за устойчиво
овцевъдство и овчари
Екстензивните модели на експлоатация в животновъдството са от решаващо значение за устойчивото
поддържане на важни селски райони в Европа. Тези модели са парадигмата за екологичната, социалната и
икономическата устойчивост. Тези модели се борят с обезлюдяването в селските райони и оказват
положително въздействие върху благосъстоянието на животните и здравето на хората в сравнение с други неекстензивни модели. Тези модели доставят на потребителите качествени хранителни продукти в много
територии на ЕС и насърчават устойчивото развитие на нашето общество.
Бъдещето на такива модели за експлоатация в животновъдството, които в момента са застрашени поради
ефектите от изменението на климата и административните бариери (суша, здравословни проблеми на
животните, увеличаване на паразитозие, административни ограничения за прекомерно пребиваване и др
...), зависи от наличието и капацитета на екстензивното овцевъдство и овцевъди практикуващи го. Но
проблемът е, че е все по-трудно да се намерят добре обучени овчари, които имат знания и опит, за да се
справят с всички аспекти, свързани с екстензивното пасищно животгновъдство. Овчарите са застаряваща
социална група, по-младите нямат подходящо обучение, образование и опит и в днешно време няма
мотивация да станат пастири поради ниското социално положение и липсата на конкретно предложение за
професионално обучение и Пастирите - ключови участници и основа за екстензивното животновъдство изпълнява безброй функции в селските райони.
EU4Shepherds се стреми да подобри и актуализира формата за обучение за екстензивни овцевъди , като
вземе предвид настоящите пречки (главно административни ...) насоки на развитие (нов климатичен
сценарий и неговите последици) и възможности (тенденции в екологичното производство, агротуризъм и т.н
...), за да се гарантира устойчиво поддържане на екстензивното животновъдство (икономически, социални и
екологични), което им дава възможности за устойчиво развитие. Проектът ще адаптира методите на
обучение (както за обучители, така и за обучаеми) на базата на работа, като се вземат предвид настоящите
пречки и логистични проблеми за екстензивните овцевъди (много от тях са разпределени в изолирани селски
райони), за да се гарантира устойчивостта на тяхната професията и екстензивното животновъдство. Освен
това проектът ще осигури платформа за обучение, предназначена за екстензивни овцевъди (не свикнали със
сложни интерфейси или текстове) и ще насърчава използването на дигитални методи за обучение.
Тези цели ще бъдат удовлетворени от разработването на три IO:
1. Нови учебни програми за професионални овцевъди.
2. Нова гъвкава методология за обучение на обучители.
3. Нова онлайн адаптирана платформа за обучение за екстензивни овцевъди
Въпреки че овцевъдите са основната цел на проекта, можем да кажем, че обучителите, участващи в
обучението на екстензивните овцевъди, са ключовият елемент, който прави възможна необходимата
промяна в обучението на професионални овчари, и следователно обучителите са основната целева група от
ключови проектни дейности (IOs и обучителни семинари).
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Партньори
9 организации от 7 участващи държави са партньори в EU4Shepherd. Страните, участващи в проекта,
представляват едни от най-важните територии в Европа, когато говорим за екстензини модели в
животновъдството. Испания и Португалия на югозапад, Шотландия на северозапад, Румъния и България на
изток,и Австрия (Алпите,) заедно с Германия в Централна Европа. Партньорите от EU4Shepherds
представляват всички участници, необходими за ефикасното разработване на проекта и успешното
прилагане на резултатите, като придават особено значение на връзката между предприятията за ПОО и
нуждите от обширна експлоатация на добитък, за да се включат необходимите учебни програми и
методологии, които обучителите да прилагат в следваща фаза сертифициран курс за обучение на овчари.
9 организации от 7 участващи държави са партньори в EU4Shepherd. Страните, участващи в проекта,
представляват едни от най-важните територии в Европа, когато говорим за екстензини модели в
животновъдството. Испания и Португалия на югозапад, Шотландия на северозапад, Румъния и България на
изток,и Австрия (Алпите,) заедно с Германия в Централна Европа. Партньорите от EU4Shepherds
представляват всички участници, необходими за ефикасното разработване на проекта и успешното
прилагане на резултатите, като придават особено значение на връзката между предприятията за ПОО и
нуждите от обширна експлоатация на добитък, за да се включат необходимите учебни програми и
методологии, които обучителите да прилагат в следваща фаза сертифициран курс за обучение на овчари.

Cesefor (Испания) предоставя голям опит в прилагането на нови модели на
управление в областта на горското стопанство и планинските райони, опазването
на местообитанията и обучението в областта на горското стопанство, както за
държавни мениджъри, така и за частни собственици.

Cesefor Presentation
Agrarian Chamber of Lower Saxony (Германия) има дългогодишен опит със
стажантски стажове в сътрудничество със секторни публични институти,
включително и по -нататъшно сключване на договори за абитуриенти с компании.
Плановете за обучение се осъществяват съгласно учебните програми, разработени
от Аграрната камара, заедно с оценки и изпити, адресирани до практически
компетенции. Съдържание и методи на обучение, подложени на непрекъснато
актуализиране.

Agrarian Chamber of Lower Saxony Presentation

ADIRAM (Португалия) е Асоциация, посветена на насърчаването на интегрираното
развитие на мрежа от планински села и развитието на селските райони (Serra da
Estrela), където отглеждането на овце и кози са важни дейности

.
ADIRAM Presentation

Agricultural University Plovdiv (България): фокусирани дейности върху съхраняване
на автохтонни породи овце; управление на екстензивно животновъдство,
включващо и овцевъдство; развитие на селските райони чрез овцевъдство в
необлагодетелствани райони
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Agricultural University Plovdiv Presentation

ARCHNETWORK (Шотландия) осигурява обучение по управление на природното и
културното наследство. Работим с консорциум от ключови организации за
природата и наследството в Шотландия и с обучаващи организации в Европа.
Нашата цел е да споделяме най -добри практики в чужбина и да разработваме
иновативни решения за управление на общото ни културно и природно наследство.

ARCHNETWORK Presentation
AREC (Австрия) е селскостопанска научноизследователска и образователна
институция с богат опит като ПОО център, предоставящ програми за обучение на
селскостопанския сектор.

AREC Presentation

University College for Agrarian and Environmental Pedagogy, UCAEP, (Австрия) е
научно -педагогически център за обучение на учители и консултанти в
професионалните области на селското и горското стопанство, както и екологичното
образование. И селското, и градското австрийско икономическо пространство ще
бъдат повлияни все повече и повече от структурни, екологични и социални
промени в бъдеще.

University College for Agrarian and Environmental Pedagogy Presentation

AGROM-RO (Румъния) е добре позната асоциация, която координира обучителни
проекти в сътрудничество с организации и федерации за отглеждане на овце,
въвеждайки професионален кодекс за планински овчари в Румъния.

AGROM-RO Presentation

Fundación Monte Mediterráneo (Испания) е организация, дълбоко ангажирана с
пасторализъм през последните 10 години (главно трансхумантно овцевъдство) и
включваща общини, квартални съвети, фермери, овчари, овцевъдни кооперации.

Fundación Monte Mediterráneo Presentation

Реализирани дейности
На първо място, трябва да се спомене, че графикът на дейностите по проекта EU4SHEPHERDS беше
адаптиран според обстоятелствата, предизвикани от COVID-19. Изменението, направено в графика, беше
свързано със забавянето на началото на всички дейности от септември 2020 г. до декември 2020 г.
Графикът, методологията за управление на проекта и разпределението на бюджета бяха внимателно
прочетени и одобрени от екипа по проекта.
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В момента се изпълняват всички дейности, предвидени в графика:
• Управление, разяснителен документ на Структурата за управление на проекта, наръчник за
координация на проекта, excel файл с подробности за списъка с контакти с технически и
административни контакти за всеки партньор.
• За надзора, мониторинга и оценката беше направен и утвърден План за мониторинг и качество на
проекта за всички партньори. Всеки партньор реализира 2 вътрешни периодични доклада и Cesefor
подготви първия междинен доклад, който да бъде изпратен до Националната агенция.
• Съгласно учебните програми IO1: Shepherds, беше извършена обща оценка на положението на
екстензивните овчари-пастири в Европа, въз основа на предишен задълбочен анализ на нуждите,
вече извършен от партньорите на ниво ЕС.
• Извършен е от всеки партньор анализ за действителното състояние на овцевъдството в тяхната
страна, изследване на историите и свидетелствата на овчарите за тяхното (официално и неформално)
обучение; прекомпилиране на информация до наличието на технологии за отглеждане на овце във
всяка страна; Идентифициране на съществуващите официални и неформални курсове за обучение
на овчари и идентифициране на овчари и обучители, които да участват в по-подробните въпросници
и swot анализи през февруари и март 2021 г.

Какво следва?
Всеки партньор е проучил положението на Професионалното обучение за овчари и екстензивното
животновъдство и в частност овцевъдство в своите страни, допълвайки го с интервюта с лица, занимаващи
се с овцевъдство, екстензивно овцевъдство и т.н., което е основата за първата интелектуална продукция.
Определяне на съдържанието на обучението и квалификацията за професионални овчари.
Създаване на курсове-презентации от образователни и обучителни материали за различните модули.
Ръководството също така ще дефинира профила на обучителите, които ще трябва да изпълнят определения
по-горе курс.
Определяне на нуждите/трудностите/предизвикателствата на обучителите чрез интервюта с опитни овчари
във всяка страна.
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Екстензивните модели на експлоатация в животновъдството са от решаващо значение за устойчивото
поддържане на важни селски райони в Европа. Тези модели са парадигмата на екологичната, социалната и
икономическата устойчивост. Тези модели се борят срещу обезлюдяването в селските райони и оказват
положително въздействие върху благосъстоянието на животните и здравето на хората в сравнение с други неекстензивни модели. Тези модели доставят на потребителите качествени хранителни продукти в много
територии на ЕС и насърчават устойчивото развитие на нашето общество.
Бъдещето на такива модели за отглеждане в животновъдството, в момента са застрашени поради ефектите
от изменението на климата и административните пречки (суша, здравословни проблеми на животните,
увеличаване на паразитозите, административни ограничения за прекомерно пребиваване и др ...) Бъдещето
зависи от наличието и капацитета на екстензивни Овчари. Но проблемът е, че е все по -трудно да се намерят
добре обучени овчари, които имат знания и опит, за да се справят с всички аспекти, свързани с
екстензивното овцевъдство и трансхумантното животновъдство. Овчарите са застаряваща социална група,
по-младите нямат подходящо обучение, образование и опит и в днешно време няма мотивация да станат
пастири поради ниското социално положение и липсата на конкретно предложение за професионално
обучение, а Пастирите – те са ключови участници и основа за екстензивното животновъдство - изпълнява
безброй функции в селските райони, в необлагодетелствани населени райони.
Въпреки че са важен елемент в селските общества, овчарите нямат социално признание и в много случаи
нямат достъп до добре структурирано, методично и утвърдено обучение за устойчиво управление на
екстензивна експлоатация. Идеята за проекта възниква след анализ на нуждите при текущата ситуация, като
е най –важните проблеми са:
• Трудности при намирането на професионални овчари.
• Липса на по-структурирани и актуализирани предложения за обучение и образование, адаптирани към
настоящите нужди и трудности, както и адаптирани гъвкави инструменти за обучение за настоящи или
бъдещи овчари.
• Липса на мотивация да стане овчар.
U4Shepherds се стреми да подобри и актуализира програмите за обучение на екстензивни овчари, като
вземе предвид настоящите пречки (главно административни ...) насоки за развитие (нов климатичен
сценарий и неговите последици) и възможности (тенденции в екологичното производство, агротуризъм и т.н
...), за да се гарантира устойчиво поддържане на екстензивното животновъдство (икономически, социални и
екологични), което им дава инструменти да станат устойчиви. Проектът ще адаптира методите на обучение
(както за обучители, така и за обучаеми) на базата на работа, като се вземат предвид настоящите бариери и
логистични проблеми за екстензивни овчари (много от тях са разпределени в изолирани селски райони), за
да се гарантира устойчивостта на професията и екстензивното животновъдство. Освен това проектът ще
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осигури платформа за обучение, предназначена за екстензивни овчари (не свикнали със сложни интерфейси
или текстове) и ще насърчава използването на цифрови гехнологии за обучение.
Тези цели ще бъдат удовлетворени от разработването на три IO (Нови учебни програми за професионални
овчари; Нова гъвкава методология за обучение на обучители; Нова онлайн адаптирана платформа за
обучение за екстензивни овчари). Въпреки че овчарите са основната цел на проекта, можем да кажем, че
обучителите, участващи в обучението на овчарите, са ключовият елемент, който прави възможна
необходимата промяна в обучението на професионални овчари, и следователно обучителите са основната
целева група от ключови проектни дейности (IOs и обучителни семинари).
Този проект е изправен пред общ проблем на много селски европейски райони, особено в страни, където
екстензивното животновъдство има важно присъствие и ефект в местните общества. По-голямата част от
тези страни са представени в този проект. Партньорите от EU4Shepherds представляват всички участници,
необходими за ефикасното разработване на проекта и успешното прилагане на резултатите, като придават
особено значение на връзката между учрежденията за ПОО и нуждите от екстензивно животнъвдство, за да
се включат необходимите учебни програми и методологии, които обучителите да прилагат в следваща фаза
сертифициран курс за обучение на овчари.

Първоначална среща по проекта EU4SHEPHERDS PROJECT
26/03/2021

Първото заседание на EU4SHEPHERDS беше планирано да се проведе в Испания, но беше проведено онлайн
на 15 февруари 2021 г. поради извънредното състояние на Covid-19.
На откриващата среща присъстваха представители на всички партньори. Това беше най -добрият повод да се
започне работа, да се планират дейности и да вземат първите фундаментални решения за развитието на
проекта EU4SHEPHERDS.
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ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОВЦЕВЪДСТВОТО
16.05.2021

Австрия има висок дял тревни площи, особено в планинските райони. Дори ако пашата на добитъка
доминира, дребните преживни животни като овцете също са важни „пазители на ландшафта“. Типичният
пасторализъм в смисъл на трансхуматно животновъдство е по-скоро изключение в Австрия; овцете се
отглеждат главно в (често екстензивни) пасищни системи. С нарастващото присъствие на хищници като
вълци, този тип овцевъдство става доста трудно, особено в отдалечените алпийски райони. Някои други
настоящи предизвикателства са високият дял на страничните ферми (често хоби овцевъди), ниската
рентабилност, нарастващите цени на земята и трудният маркетинг на продукти като овче месо и вълна.
Обратното, възникват възможности при увеличаване на търсенето на диетично месо, положителния имидж
на овцевъдството в общественото възприятие относно устойчивостта и хуманното отношение към животните
и големия потенциал на овцете като подържащи пасищата, с ниско въздействие върху околната среда.
Предложението за обучение и допълнително образование в цялостната област на овцевъдството е много
широко в Австрия. От една страна, има различни селскостопански училища като селскостопански и горски
професионални училища ( 3 години,) или средни селскостопански и горски училища ( 5 години), и
университети. От друга страна, допълнителното образование се предлага чрез различно образование за
възрастни институции.Най-важният играч в неформалния сектор е Институтът за селско
обучение LFI, който е организацията за допълнително образование към
Селскостопанската камара.Допълнителни участнвици са Bio Austria, Младежката
организация на селските райони или Асоциацията за устойчиво животновъдство Австрия .

Много програми се фокусират върху овцевъдството и козевъдството, и са специализирани в конкретни теми
като хранене, здравеопазване, отглеждане, развъждане, но също и преработка на продукти.
В момента в Австрия има 3 по -дълги курса на обучение, при които един е специализиран в алпийско
пасищно животновъдство.
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ШОТЛАНДИЯ ИМА ПОВЕЧЕ ОВЦЕ ОТ КОЛКОТО ХОРА, НАД 6,5 МИЛИОНА ОВЦЕ
И ШИРОК НАБОР ОТ ОВЧАРИ, ХАБИТАТИ, ПОРОДИ ОВЦЕ, И СТОПАНСКИ
СИСТЕМИ
30.05.2021

Разполагаме с редица възможности за обучение эа овчари, с различна продължителност и тип. Има
специален курс за отглеждане на овце в Border College и курсове за отглеждане на овце в Scottish Rural
College (SRUC) и Orkney College. Има набор от 1 и 2 дневни курсове (официални и неформални), достъпни
чрез LANTRA и други частни центрове на обучение. Тези курсове включват овцевъдство за малки стопани,
агнета, дресировка на кучета и опазване на пасищата. Съществуват силни професионални и партньорски
мрежи като Националната асоциация на овцете, Консултативната служба за фермите и специализираните
форуми (обикновено онлайн), включително Форума на гнездата на Тръста за съхраняване на редките породи,
Форума за пасища, Форума за пасищно отглеждане, Жените във възстановително земеделие.
Консултативната служба по земеделските
съществуващите фермери с нови участници.

стопанства

управлява

менторска

услуга,

свързваща

Интервюирахме редица овцевъди по няколко теми, свързани с обучението и овчарството, бяха общи за
много от овчарите. Много от нашите участници не са имали официално обучение, но са се учили от членове
на семейството или от стари овчари, но поддържат силни връзки с професионални мрежи. Попитахме кои
елементи трябва да са от основно значение за професионалното обучение на овчари и те включиха
обучение по бизнес и директен маркетинг, управление на местообитанията и биоразнообразието,
включително включване на агролесовъдство, генетика и развъждане, водене на цифрови записи, обучение
на овчарски кучета, здравеопазване. Повечето от нашите участници обсъждаха проблемите с вълната, а и
липсата на селски кланици беше идентифицирана няколко пъти като сериозен проблем. Разходите за
стрижбата често са повече от цената на вълната и има желание да има по-стратегически и работещ модел за
използване на произведената вълна. Повечето обсъждаха пречките пред навлизането или продължаването на
професията, включително ниските доходи, свързани с високите разходи и високия риск, а пречките пред
достъпа до обучение,както и разходите свързани с пътуване от отдалечени селски райони и намиране на
заслони и сгради за гледане на животни, което да им позволи да вземат участие в обучението.
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Може би един от по-малко познатите фактори за овцевъдството в Шотландия е броят и обхватът на женитеовчари. Съществува и фонд за обучение на жени в селското стопанство, който да подпомага обучението на
нови овчари и фермери. Консултативната служба на фермите (FAS) има казуси за жени в селското
стопанство, като Dawn Desto-McKinnon (https://www.fas.scot/downloads/women-in-agriculture-case-studydawn-destor-mackinnon/). FAS също така изпълнява схема за наставничество на овчари, която съпоставя
нови участници с по-опитни овчари.

В Шотландия има много иновативни жени-овчари, които създават нов бизнес, поддържат традициите и
наследството и помагат за опазването на биологичното разнообразие на Шотландия. Кара Камерън създаде
център за обучение на млади и нови овчари в Highland Scotland (Lochview Rural
Training)https://lochviewruraltraining.co.uk/ ). Шарлот Блеклер е създала устойчив местен хранителен бизнес в
Пъртшир
(Herb
Majestyhttps://www.herbmajesty.co.uk/#/).
Liz
Gaffney
runs
Heartfelt
(https://www.heartfeltbyliz.com/#/ ), отглеждане на овце и обработка на самата вълна за редица продукти и
творчески дейности. Шотландия има своя собствена жена-овчарка за опазване, Лора Кънингам, която
менажира мобилно стадо, за да помогне за опазването на биологичното разнообразие на ключови
местообитания
. (https://scottishwildlifetrust.org.uk/how-to-help/make-a-donation/appeals/flying-flock).
Наред с много части на света, онлайн комуникацията и обучението в Шотландия се увеличиха значително по
време на пандемията. Жасмин Грант създаде онлайн курс за обучение на овчарски кучета
(https://www.facebook.com/braehillor/).

ОВЦЕВЪДСТВОТО В ДОЛНА САКСОНИЯ, ЦИТИРАНО ОТ: DR. JOHANNE
WAßMUTH, МИНИСТЕРСТВО НА ДОЛНА САКСОНИЯ ЗА ХРАНИТЕ ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ХАНОВЕР
02.06.2021

Linen sheep в Гьотинген. Тези животни пасат ливадите на каишка. Leine тече през университетския
град Гьотинген. Животните пасат по брега на водата по екологичен и природосъобразен начин.
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„В Долна Саксония има около 210 000 овце в около 10 450 ферми. Развъждането и подържанета на
родословни книги е от особено значение, като заема водеща позиция в национално овцевъдство – над 500
ферми и повече от 21 000 животни са родословни. Четири изключително активни и успешни овцевъдни
асоциации допринесоха за факта, че развъдните животни от Долна Саксония са търсени в целия свят днес.
Особено източнофризийските млечни овце се превърнаха в истински експортен хит. Средният размер на
стадото в овцевъдството в тази страна е малко под 20 животни на стадо. Този брой обаче едва ли отразява
действителното положение. Може да се предположи, че около 80% от всички ферми държат много малки
стада и че по -голямата част от овцете се отглеждат в значително по -големи стада.
Една от най -важните задачи на многото ни породи овце е защитата на крайбрежието и поддържането на
ландшафта в различните региони на Долна Саксония. Те оформят селските райони и запазват ландшафтите и
биотопите. Поддръжката на дигите е от особено значение тук, което би било немислимо без овцевъдството.
По този начин овцете имат важен принос за обществото в поддържането и оформянето на нашите
разнообразни пейзажи. В същото време много от местните овцевъди се ангажираха да запазят генетичното
разнообразие. Сред около 40 -те породи, които могат да бъдат намерени в Долна Саксония, има много, които
са застрашени от изчезване и могат да бъдат запазени само като живо културно наследство за нашето
общество чрез големия ангажимент от страна на овцевъдите. Овцевъдството в Долна Саксония разполага с
широка гама от различни продукти, достъпни за потребителите. Независимо дали става въпрос за
висококачественото агнешко месо, което често се сервира като филе или печено на Великден, или
многофункционалното мляко, което ни харесва преработено като сирене или чисто, или топлия вълнен
пуловер, който оценяваме толкова много в студените дни. Високото качество на продуктите и регионалното
производство в овцевъдството са щанд за животновъдно и екологично производство, което заслужава
нашата оценка. ”
Държавната асоциация за отглеждане на овце в Долна Саксония (съществува от 1916 г.) включва 1400
овцевъди като членове - най-малката ферма има 4 овце, а най -голямата има стадо от 2500 овце.
Асоциацията представлява интересите на своите членове в съвети и редовно предлага усъвършенствано
обучение. Обучението за млади овчари се провежда в Триесдорф и Хале. В Долна Саксония вече няма
специално обучение за овчари. Има 0 стажанти от Долна Саксония и ще се обучават в Хале. За нашето
изследване потърсихме стопанства на много специални и екстремни локации в Северна Германия.
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Овце на брега на морето на дигата към южния бряг на остров Зилт. Тези овце служат за подръжка на дигите
за защита от наводнения. Растителността е много специална и съдържанието на сол в Северно море прави
месото на животните специално.

EU4SHEPHERDS Е ПЪРВИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ЗА ADIRAM
05.06.2021

Пасторализмът е много важен за планинската територия на Сера да Естрела и този проект е много
иновативен начин за популяризиране на тази дейност, която е в основата на тази важна планинска
екосистема.
В семинара на 28 април ADIRAM представи първия проект на анализа на португалската действителност по
отношение на предложението за обучение, свързано с пасторализъм. ADIRAM изучава португалската
реалност на обучението по пасторализъм и настоящата панорама все още е много неефективна.
Въпреки че разполага с голяма аграрна училищна система с добро покритие на територията, настоящото
учебно предложение е предназначено главно за формиране на техници и инженери по животновъдство, а не
за екстензивни овчари. В рамките на официалната система липсва конкретен курс или програма, която да
формира звавия у човек, който иска да работи като екстензивен пастир.
Главните налични опции са магистър по средиземноморски агро-силво-пасторализъм в политехническо
училище и курс по кратък цикъл по средиземноморско земеделие в политехническо училище.
Най-интересните оферти в Португалия са достъпни само в неформалната система, наскоро създадените
проекти на „Училището на овчарите“: единият в Централна Португалия, а другият в Северна Португалия.
Първият има по -традиционен подход на пасторализъм, под надзора на 2 политехнически училища, и
предлага класове като управление на храненето, или как да шофирате трактор. Вторият вариант на School of
Shepherd има много по -модерен подход, с иновативни класове като селски туризъм или бизнес планиране.
След семинара ADIRAM интервюира овчари, асоциации на местни породи, ръководители на училището за
овчари и академични експерти по пасторализъм. Например, един от най -интересните експерти, с които сме
говорили, е д-р Мартиньо, университетски експерт, който има няколко изследвания в областта на
пасторализма. През 70 -те години той е отговорен за (единственото) проучване за пасторализма в Serra da
Estrela, като събира няколко важни данни за техния начин на живот, прекомерно пребиваване, пасища и
т.н., като интервюира 638 овчари и козари. Тези данни все още са единственият надежден източник на
информация за овчари, който имаме в Сера да Естрела.
Накрая ви даваме подробности за най -новия проект на ADIRAM, известен като „Queijeiras - жени
производители на сирена в Serra da Estrela“.
Кои са жените, които правят сирене на територията на Serra da Estrela в Португалия? Те са жени, майки,
предприемачи в селското стопанство, мениджъри на семеен бизнес, борещи се и притежаващи уникални
познания за предците - тайната на производството на сирене в този регион на Португалия.
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ADIRAM сме много горди да съобщим, че искаме да дадем възможност на истинските посланици на
територията на Serra da Estrela, като предлагаме курс за обучение и личностно/професионално развитие,
специално създаден за тези жени. Искаме да им дадем умения да бъдат ефективни предприемачи и да бъдат
лидери в устойчивото развитие на селските райони.
За тази цел този проект, наречен „As Queijeiras“ включва продажбата на пелерината Burel, с дизайн,
вдъхновен от сирене, чиито продажби ще финансират курса; а също и отпечатването на книга, която ще
увековечи знанията на жените производители на сирене.

Burel ще бъде произведен от 100% естествен португалски текстил, наречен Burel, изработен от португалска
вълна и ръчно изработен в Manteigas. Има няколко размера и цветове, включително детска пелерина.
Вече имаме 30 жени, които участват в този проект, но планираме да дадем възможност на колкото се може
повече жени! Ако искате да помогнете на тези жени, като поръчате Burel Cape, книгата или просто да
подкрепите място за обучение на тези жени, уведомете ни!

www.queijeiras.pt (will be available in english very soon )

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА WORKSHOP ПО ПРОЕКТА EU4SHEPHERDS
10.06.2021

Партньорите по проекта EU4SHEPHERDS проведоха миналия 28 април семинара C1: „Анализ на
потребностите от обучение и пречките за актуализирани учебни програми за професионални овчари“,
координиран от партньора FUNDACION MONTE MEDITERRANEO (FMM) и проведен онлайн поради текущата
извънредна ситуация.
Представените и обсъдени от партньорите бяха:
• Диагностика на настоящото положение на ПОО за пасторализъм и екстензивно животновъдство в страните
партньори.
• Съществуващото предложение за обучение, свързано с екстензивно животновъдство във всяка страна.
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• Общи аспекти на интервютата, проведени със собственици на обширни овце и / или овчари.
• SWOT анализ.
• Открити нужди във всяка страна: потребности от обучение, свързани с производствени техники;
потребности от обучение, произтичащи от управлението на екстензивни животновъдни ферми; потребности
от обучение, произтичащи от оценката на производството; потребности от обучение, произтичащи от
прилагането на нови технологии; потребности от обучение, произтичащи от регулаторната рамка, и други
нужди от обучение, получени от проведените проучвания.
Представената информация ще бъде използвана за следните етапи на Интелектуалния изход номер 1:
„Учебни програми за овчари“.

AGROM-RO Е ДОБРЕ ПОЗНАТ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
12.06.2021

AGROM-RO ASSOCIATION е основана през 1999 г. като част от програмата за сътрудничество между
Швейцария и Румъния. AGROM-RO сега е добре познат център за обучение в областта на развитието на
селските райони и е оторизиран като доставчик на професионално обучение от NCAT.
Целите на програмата AGROM-RO са да подобрят производителността на селскостопанските домакинства и да
подобрят ефективността в битовата област.
Чрез своите дейности, които са изключително необходими на място, тя има за цел да даде нов динамичен
импулс на румънската образователна система в областта на развитието на селските райони. По време на
своето развитие сдружението AGROM-RO се ориентира към най-строгите проблеми на румънското развитие
на селските райони, а именно ограничените познания и минималния опит на повечето домакинства как да
се справят/действат в условията на пазарна икономика.
AGROM -RO в сътрудничество с Федерацията на планинските овчари на Румъния и Окръжната асоциация на
развъдчиците на планински овце - AJCMO „Dealul Negru” от Бистрица Насауд предприе всички необходими
стъпки, (разработване на документация, получаване на одобрения) за въвеждане в COR на професиите
Планински овчар, Планински овцевъд, планински овчар и планински пастир.
Въвеждането в COR, а след това в NC даде възможност на овцевъдите да преминат сертифицирани
квалификационни курсове по професия планински овчар (общо 720 часа - квалификация за ниво 2),
планинар овцевъд (общо 360 часа - квалификация ниво 1) и планински овчар (общо 120 часа - Ниво на
инициация).
В рамките на проект „EU4Shepherds“ за „АНАЛИЗ НА АКТУАЛНАТА СИТУАЦИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ (ПОО) И ДРУГО ОБУЧЕНИЕ В ЕКСТЕНЗИВНО ОВЦЕВЪДСТВО И ПРОФЕСИОНАЛНО
ОВЧАРСТВО“ територията, предложена от АГРОМ-РО АСОЦИАЦИЯ за тази държава планинската област на
Румъния, се състои от 27 окръга, разположени в 7 региона за развитие.
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IПрез 2018 г. беше приет Законът за планините, който предвижда както адаптиране на първоначалното
обучение към специфичните изисквания на икономическите, селскостопанските и зоотехническите
дейности, околната среда и начина на живот от планинския тип, така и да насърчава и подкрепя
непрекъснатото обучение за земеделски производители и други съответни категории професии.
Според Класификацията на професиите в Румъния професиите в областта на животновъдството са включени
в основна група 6 - Квалифицирани работници в селското, горското и рибарството, със следните
подразделения и подразделения:
6121 животновъди за производство на мляко и месо: 612101 овчар (овчар), 612102 развъдчик-гледач на
домашни животни за производство на мляко и месо, 612103 шредер за фуражи, 612104 квалифициран
животновъд, 612105 животновъд, 612106 свиневъд, 612107 свине „майки“ , 612108 планински овчар,
612109 планински овчар, 612110 планински овцевъд, 612111 планински пастир.
• 6130 земеделски производители и квалифицирани работници в зеленчукови култури и животновъди:
613001 земеделски производител в зеленчуково производство, 613002 фермер в животновъдно
производство, 613003 фермер в зеленчукови култури и селекционер
• 6320 животновъди, чието производство е предназначено за собствена консумация
• 6330 работници от смесени ферми, чието производство е предназначено за тяхна собствена консумация

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) изчислява, че в Румъния повече
от 20% от всички работни места, които ще бъдат открити до 2030 г., ще бъдат в селскостопанския сектор.
Професионално образование и обучение в областта на селското стопанство в Румъния може да се постигне
както чрез начално професионално обучение, така и чрез непрекъснато професионално обучение.
Първоначалното професионално обучение се осигурява чрез професионално и техническо образование и се
регулира от Закона за националното образование № 1/2011, с последващи изменения и допълнения и
прилагащи регулаторни актове.
Непрекъснатото професионално обучение е постформално към първоначалното професионално обучение,
осигурява учене през целия живот и се осъществява в две измерения:
1. Професионално обучение чрез програми за квалификация, започване, обучение, специализация
(организирани от оторизирани доставчици на професионално обучение съгласно закона) и обучение на
работното място (организирано от работодателите за техния персонал);
2. Оценка на компетентности, получени с неформални средства (чрез центрове за оценка на
компетентността, упълномощени съгласно закона).
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ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В
ЕКСТЕНЗИВНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАСТИРИ В
ИСПАНИЯ
17/06/2021

В Испания професионалното обучение предлага повече от 160 различни степени, принадлежащи на 26
различни професионални семейства. Всеки цикъл на обучение се състои от различни теоретични и
практически модули, които улесняват ученето и прилагането на придобитите знания на практика.
В рамките на аграрното професионално семейство можете да намерите следните нива:
• Основно професионално обучение (от 14 до 16 години).
• Обучение за среден клас (16-18).
• Обучение с по-висока степен (18-20).
Някои от тези официални дипломи имат европейско признание (Europass Diploma Suplement), например:
висш техник в животновъдството и здравеопазването на животни, техник в животновъдството и техник в
агроекологично производство.
Професионалното обучение е адаптирано към нуждите на всеки студент и, подобно на други проучвания, като
например университетско обучение, се предлага в различни условия: лице в лице, дистанционно обучение и с
безплатни изпити.
Въпреки това разнообразно предлагане на квалификации за професионално обучение и Испания като
страна с големи традиции в трансхумантното животгновъдство, също добре документирана, няма
специфично обучение в екстензивното животновъдство.
От друга страна, за разлика от цялата тази панорама на неспециализирано регулирано обучение, има
разнообразно предлагане на курсове, свързани с екстензивно животновъдство, но нито един от тях в
рамките на официалното академично обучение. Много организации, както частни, така и публични
(земеделски съюзи, екологични организации, селскостопански университети и т.н.) организират
краткосрочни обучителни дейности (курсове, беседи, конференции, семинари и др.). Темите, които се
предлагат най-много в този вид неформални обучителни дейности, са: устойчиво управление на пасищата,
генетично подобрение, маршрути за добитък и трансхуманс и др.
Има и няколко училища за овчари в различни части на Испания, където учениците получават неизбежно
практическо и дуално обучение: теория (в зависимост от случая, от 80 до 288 часа) и практическо обучение
във ферми (от 600 до 900 часа). Целите, преследвани в тези училища, са: да се разбере екстензивна система
за отглеждане, да се придобият умения и обучение по начини на преподаване, преподаване и оценяване на
учениците, когато те са на практика.
Cesefor и Фондация Monte Mediterráneo, като партньори по проекта Eu4sheferds, са провели интервюта с
трансхумантни овчари, за да диагностицират нуждите от обучение, които съществуват в рамките на тяхната
професия в Испания. Всички интервюирани хора биха били готови да преподават и да споделят своите
знания и опит в професията, като работят директно с тези, които трябва да се учат. Всички те имат общото
усещане, че професията им се губи главно поради липсата на смяна на поколенията, обезлюдяването на
селските райони и трудностите и липсата на подкрепа.
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В Испания има някои професии, като например фермер, в който професията може да се упражнява без да е
необходимо да се доказва предварително професионално обучение. Тези обстоятелства не благоприятстват
внедряването на нови форми на професионално обучение, много е трудно да се приложи обучение, ако за
упражняване на занаят не е необходимо предварително обучение, акредитирано със степен.
Пример за прилагане на обучението е подобен на това, което се случва с курсовете за включване в
селскостопанския или екологичния сектор, където сертификатите позволяват получаване на субсидия. Всяка
ферма с определен размер и която иска достъп до субсидии трябва да има задължителен сертификат за
професионално обучение.

ФОНДАЦИЯ MONTE MEDITERRÁNEO
21/06/2021

Fundación Monte Mediterráneo (www.fundacionmontemediterraneo.com) е екологична фондация, основана
през 1994 г., посветена на:
• Органично и устойчиво управление на 700 хектара агро-силво пасторална „Дехеса“ в Андалусия
• Директен маркетинг на техните продукти (www.ceribeco.com)
• Проекти за биологично разнообразие и опазване във фермата
• Учебен център във фермата
• Проекти за изследване на болести
• Проекти за регионално развитие
• Социални проекти
От 2009 г. FMM се занимава с трансхуманс - преместването на овце от Андалусия и Екстремадура на
планинските пасища в провинциите Леон, Бургос и Паленица е не само традиция, която е на хиляди години
или интелигентно използване на природните ресурси, но и носи тайната на биологичното разнообразие. Този
начин на отглеждане на животните е изключително застрашен и трябва да бъде възроден. Fundación Monte
Mediterráneo работи за укрепването му, така че да има положително въздействие върху всички естествени
процеси и видове - особено застрашените.
В трансхуманса се случва следното: средиземноморската дехеса се възстановява, тъй като не се утъпва, нито
изпасана до последната трева и е готова да поеме правилно първите валежи от есента.
На планинските пасища в провинциите Леон, Бургос и Паленсия се намалява доминирането на храстите,
като се произвеждат пасища - и двете мерки намаляват риска от пожар. Нахлуването на храста променя
ландшафта и води до намаляване на биологичното разнообразие, което засяга повечето по-малко
приспособими видове, като кафявата мечка, кантабрийския глухар или брадат лешояд.
Овцете вършат своята „естествена работа“, ядат прясна зелена трева, торят по естествен начин и създават
пасища. Между другото, овцете не се нуждаят от никакви концентрирани фуражи, които намаляват CO2
отпечатъка, както и използването на вода или собствено транспортиране -следователно, трансхуманс е
дейност, която е независима от международния пазар. Създава се сезонна заетост в бедните райони и
старите професии могат да бъдат възстановени и интегрирани в съвременните екологични процеси.
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Освен значението на трансхуманността за животновъдството, ние имаме възможността да оценим професия,
която формира Испания от векове, натрупвайки огромни знания и опит относно природата и
животновъдството и е заплашена да изчезне. Следователно програмите за обучение и образование са част
от проекта.

Екстензивното пасищно отглеждане на овце и кози, е от съществено значение за опазването на видовете и
екосистемите в Испания, и е на кръстопът, който ще бъде решаващ за природата и естествените процеси на
Испания в бъдеще.
OVINNOVA (www.goovinnova.org) досега е най -големият проект по обхват, отнасящ се до овцете: през 2021 г.
13.800 овце са преместени - или с камион, или пеша 34 дни и 580 км по овчарските миграционни пътища от юг на север в рамките на проекта.
Придобиването и обучението на нови и млади овчари е централен въпрос в OVINNOVA.

ЧЕТВЪРТА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ EU4SHEPHERS
26.06.2021

Четвъртата онлайн среща по проекта се състоя през юни. Основната тема на срещата беше да напомни на
партньорите за необходимата документация за отчитане на проекта през първия период. Бяха представени и
новите действия, които трябва да се извършат през следващите месеци.
Следваща международна среща в Австрия
Някои партньори може да не могат да пътуват в края на август поради ограниченията на Корона вирусната
инфекця, но някои от членовете са повдигнали възможността да могат да пътуват през септември.
Следователно, беше решено датата на семинара да бъде преместена на 8-10 септември.

ЕКСТЕНЗИВНО ПАСИЩНО ОВЦЕВЪДСТВО В БЪЛГАРИЯ
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Екстензивното пасищно овцевъдство в България е бил основен отрасъл в миналото. Традиционните
технологии се основават изключително на пасищно отглеждане на овцете, особено в планински и
полупланинските райони на страната. Както писа известният български писател Николай Хайтов - „Овчар
беше добра дума, а овцевъдството беше честна работа. Беше, някога! ”
В края на 80 -те години броят на овцете в България е близо 9 000 000, но сега те са по -малко от 1 милион.
Това драстично намаляване на популацията на овцете в България застрашава устойчивото опазване на
местните генетични ресурси в овцевъдството.
С интензифицирането на селското стопанство и разораването на все повече естествени пасища и ливади за
нуждите на растениевъдството, екосистемите в много региони на страната се променят драстично. Това
постепенно налага въвеждането на съвременни интензивни технологии в овцевъдството, главно стационарно
оборно отглеждане. През последните години се наблюдава все по -ограниченото практикуване на сезонно
пасищно отглеждане на овцете и пректикуването на пасторализъм. Липсата на отговорна работна ръка в
този сектор е най -големият проблем днес в България. Освен това ниската цена на вълната, ниската цена на
кг живо тегло на агнетата, както и ниската цена на литър овче мляко водят до намаляване броя на овцете у
нас.
С течение на времето традиционното производство на автентични овчи продукти - вълнени продукти, млечни
и месни продукти - беше загубено. С намаляването на интереса към традиционната сезнна паша на
високопланински пасища в планините в България характернитето местообитания и хабитати в тези райони
се променя, което неизбежно застрашава биоразнообразието в региона.
Въпреки трудностите на съвременния глобален интензифициран свят, в България все още има хора, които
поддържат традициите живи и практикуват сезонно подвижно овцевъдство. Средната възраст на
интервюираните овчари е 42 години - най -младият е 21, най -възрастният е 65. Средният размер на стадото
е 333 овце. Най -малкият брой на животните в стадото е 80 овце, най -големият - 800.
Всички интервюирани земеделски производители отглеждат български местни породи овце, застрашени от
изчезване, като Каракачански овца, Бяла Маришка овца,Вакла Маришка овца. Тези местни породи са добре
адаптирани към местните климатични условия и релеф.
Във всички стада се използват традиционна защита от автохтонната порода кучета пазачи на стада Каракачанско куче. В райони с високо ниво на популация от едри хищници като вълци и мечки,
съществуването на пасищно овцевъдство без защита от нападения на хищници е немислимо.
Каракачанското куче е една от малкото породи кучета, които могат да спрат атаката на мечка или вълк.
Необходими са спешни мерки за възстановяване на доброто име на овчаря като професия и все повече
млади хора да бъдат включени в тази дейност. В лицето на преподаватели от Аграрния университет - Пловдив,
както и условията за обучение, с които разполага, дава възможност за обучение в областта на екстензивното
овцевъдство и диверсификация на овцевъдната продукция.
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